“Dit is de eerste
scharrelstal met
drie sterren van
het Beter Leven
Keurmerk”

BEDRIJFSGEGEVENS
- Pluimveehouderij Beek in Barneveld
-	Drie sterren Beter Leven Keurmerk
van de Dierenbescherming
- Eigenaren: René en Liza Beek
Omvang
-	22.000 leghennen (Lohmann
Brown Lite), twee leeftijden
-	6,7 kippen per vierkante meter
Nevenactiviteiten
Beek Montage en Beek Deuren BV
in Wekerom

reportage

René Beek over zijn overdekte
scharrelstal met drie sterren

“Onze
hennen
hebben
alles wat
ze willen”
“Dierwelzijn staat hier centraal”, vertelt René Beek tijdens
een rondleiding in zijn fonkelnieuwe leghennenstal in
Barneveld. De stal lijkt wel een kippenspeeltuin, met een
grote schommel, bamboe, wilgenmatten en allerlei afleidings
materiaal. De hennen zijn opvallend tam, actief en nieuwsgierig. “We bootsen de natuurlijke omgeving na, zodat de
dieren zich ook natuurlijk kunnen gedragen.”
Samen met zijn vrouw Liza nam René in 2013 zijn vaders bedrijf
over, de leghennenstal was toen nog een caravanstalling. “We zijn
toen begonnen met 12.000 Freiland-hennen”, zegt hij. “Maar daar
zijn we na één ronde al mee gestopt. Ik vond vrije uitloop
namelijk geen geschikte manier om kippen te houden. De dieren
hebben dan een groter risico op wormbesmettingen, trekvogels
kunnen ziekten overdragen en je hebt allerlei invloeden van weer
en wind. Ik vond dat het anders moest, het liefst overdekt.”
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‘Rechte rondeelstal’
René ging samen met zijn eierhandelaar en de Dieren
bescherming om tafel zitten en bedacht een nieuw concept
waarin dierwelzijn en openheid centraal staan. “We kwamen
uit op een soort Rondeelstal, maar dan recht. We hebben de
stal compleet gerenoveerd. Het grote voordeel was dat we dat
helemaal zelf konden doen. Naast mijn leghennenstal heb ik
namelijk ook een eigen montagebedrijf dat gespecialiseerd is
in pluimveestallen.”
René verlengde de stal van 60 naar 110 meter. En aan
weerskanten bouwde hij een overdekte uitloop van 7 meter,
waardoor de stal nu 26 meter breed is. Tussen de stal, die als
nachtverblijf dient, en de uitloop zitten hoge rolluiken die
automatisch open en dicht kunnen. De uitloop heeft een
puntdak, dat gedeeltelijk open kan. “Er zit een weerstation
op, dat dat automatisch aanstuurt”, legt hij uit. “Afhankelijk
van het weer schuiven de lichtdoorlatende platen ’s morgens
via een railsysteem omhoog, waardoor het dak aan beide
zijkanten voor een groot deel opengaat. Het weerstation
regelt ook het openen en sluiten van de gordijnen aan de
zijkanten van de uitloop. De buitenkant van de uitloop is
volledig afgeschermd met vogelgaas, zodat er geen vogels
en roofdieren naar binnen kunnen.”
Op het moment dat we de stal bezoeken zit René in de twaalfde
week van zijn eerste ronde in deze nieuwe stal. “We houden
hier nu 22.000 leghennen en we werken met twee leeftijden:
de eerste 12.000 dieren zijn twaalf weken oud en de andere
10.000 zijn twee weken. Met twee leeftijden loop je geen risico
dat je geen eieren hebt.”

René Beek: “Er is in deze stal voldoende beplanting en afleidingsmateriaal.
De wilgenmatten die bovenin de stal hangen, zorgen voor schaduw.”

“Het is eigenlijk
een rondeelstal,
maar dan recht”
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Natuurlijk gedrag
De stal van René is de eerste scharrelstal met drie sterren van
het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Dankzij
dit keurmerk ontvangt hij een hogere prijs voor zijn eieren.
“We voldoen ruimschoots aan de eisen”, licht hij toe. “De stal
bestaat uit vier compartimenten, met een bezetting van minder
dan 6,7 kippen per vierkante meter. We hebben een overdekte
uitloop, de dieren krijgen veel daglicht, we strooien tarwe en
er is voldoende schaduwgelegenheid, beplanting en afleidingsmateriaal. De dieren kunnen hun natuurlijke gedrag volop
vertonen.”
Het afleidingsmateriaal is nodig omdat de hennen onbehandelde
snavels hebben. Verspreid door de stal hangen gasblokken
waaraan ze kunnen pikken, en er staan bakken in de uitloop
waar gras en brandnetels in groeien. “Daar pikken de hennen
graag naar”, vertelt hij. “Kijk, verderop liggen losse balen luzerne.
Er hier en daar staan luzerneruiven, die we ook zelf gemaakt
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hebben. Door de speciale constructie moeten de dieren wat
meer moeite doen om bij de luzerne te komen. Verder zitten de
hennen graag op de grote schommel. En de wilgenmatten die je
daar ziet hangen, die zorgen voor genoeg schaduw.”
Gelijkdrukventilatie
René maakt gebruik van zogeheten ‘gelijkdrukventilatie’. “In een
uitloopstal is het niet mogelijk om met onderdruk te ventileren.
Via de nokventilatoren, een soort kokers, komt er verse lucht de
stal binnen. In die kokers zitten gaten, waardoor de buitenlucht met de stallucht gemengd wordt. En via de kokers met
de kleppen verlaat de lucht de stal. Daardoor wordt het minder
koud in de stallen en dat werkt het hele jaar door goed.
Natuurlijk is het in de winter wel wat kouder, dan merk je dat
de kippen wat meer voer verbruiken, maar dat hoort erbij.”
Veilig binnen
Met het oog op de diergezondheid vindt René het een groot
voordeel dat hij zijn hennen goed kan beschermen. “Als er
bijvoorbeeld een dreiging van vogelgriep is, dan kunnen we
de luiken en gordijnen dichtdoen en zitten de dieren veilig
binnen. Dan kan je bedrijf gewoon door blijven draaien en
hoeven de kippen niet op elkaar gepropt te zitten. Onze hennen
hebben hier alles wat ze willen. Ze kunnen altijd rustig
scharrelen en hebben geen last van invloeden van buitenaf.
Dat geldt natuurlijk ook voor die winter. We kunnen dan de
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“Als er dreiging
van vogelgriep is,
kunnen we de
gordijnen van
de uitloop sluiten
en zitten de
dieren veilig”
volledige stalbreedte blijven benutten. Dat is niet alleen
prettiger voor de kippen, maar ook voor de consument. Die
krijgt een goed ei.”
René laat mensen graag zien waar hij mee bezig is. Daarom
kun je de stal goed bekijken vanuit de kantine, via geblindeerde
ramen. “Ik merk dat mensen dat heel leuk vinden, vanaf hier
kun je onder het genot van een kopje koffie precies zien wat
de kippen doen. Meer openheid zorgt voor meer begrip bij de
consument, die dan ook bereid is om iets meer voor een ei
te betalen.”

Er staan bakken in de uitloop waar gras en brandnetels in groeien.
En er hangen gasblokken waar de hennen aan kunnen pikken.
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